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„ KÖNYÖRÜLJ RAJTAM
KEGYELMEDDEL, ISTENEM,
TÖRÖLD EL HUTLENSÉGEMET
NAGY IRGALMADDAL!”
ZSOLTÁROK 51,3

LELKÉSZI ÜZENET
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Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária
és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés volt, az Úr
angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá.
3
Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4Az őrök a
tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. 5Az asszonyokat
pedig így szólította meg az angyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a
megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.
Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7És menjetek el gyorsan,
mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és
előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!” 8Az
asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak,
hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt
mondta: „Legyetek üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a
lábát, és leborultak előtte. 10Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek:
menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott
meglátnak engem.”
Máté 28:1-10

Az első érzés a maximális
szeretet, együttérzés és gyász Jézus
iránt, olyannyira, hogy semmi sem
tántorította el őket attól, hogy ott
legyenek Jézus megfeszítésénél,
temetésénél és vasárnap
hajnalhasadtakor a sírnál. Nekik
Jézus mindennél fontosabb volt és
nem törődtek a közhangulattal.
Egyszerűen követték a szívüket és
szolgálták Jézust. Vajon te képes
vagy erre? Szereted az Úr Jézust?
Tudod-e követni Őt és szolgálni
minden helyzetben?
A második érzés az ijedtség. A
nők nagyon megijedtek amikor
földrengés kíséretében az angyal

A férfiak szeretik azt hinni, hogy
ők az erősebb és bátrabb nem, akik
mindig kitartunk a bajban és nem
futamodunk meg.
Az evangéliumok húsvéti
beszámolóját olvasva azt hiszem,
hogy csorba esett férfiú
hiuságomon . Ugyanis, amikor a
férfiak megfutamodtak Uruk
keresztre feszítésekor és temetésén,
akkor a nők hűek maradtak hozzá.
A nők híresek arról, hogy
kimutatják érzelmeiket. Isten ezt
arra használja, hogy tanuljunk tőlük.
Figyeljük meg a nők érzelmi
világát a szenvedéstörténetét és
feltámadás eseményei alatt.
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elgurította a nagy követ a sír szájától.
Figyeljük meg, hogy Jézus akkor már
nem volt ott. Előtte feltámadt és
megdicsőült testben elhagyta a sírt. A
követ nem azért kellett elgurítani,
hogy a feltámadt Jézus kijöhessen.
Nekünk lett elgurítva, hogy legyen
bizonyítékunk a feltámadásra. Te
voltál-e olyan helyzetben, amikor úgy
érezted, hogy keresed Jézust, de nem
találod? Érezted-e azt a félelmet és
hidegséget, ami akkor körülvette az
asszonyokat és körülvesz téged is
nehéz helyzetekben? Néha talán úgy
érzed, már a remény is elszállt...
Ebben a mélységben áll meg
melletted a feltámadott Jézus!
A katonák, akik a sírt őrizték,
ugyanúgy láttak és tapasztaltak
mindent, mint az asszonyok. De ők
szinte élő holtakká váltak a
természetfeletti, isteni erőt látva.
Mégis, amikor elmentek jelenteni az
esetet, hajlandók voltak pénzért
hazudni. Vajon veled hány csodát tett
Isten? Te elmondtad másoknak úgy
mint az asszonyok vagy úgy tettél,
mintha semmi sem történt volna?
A harmadik érzelem az öröm: Az
angyal vígasztaló szavakkal jött az
asszonyokhoz, mert tudta, hogy
Jézust keresik. Ha te is keresed Jézust,
Isten meg fog vígasztalni. Nem mindig
azt kapod, amit kérsz, de biztos, hogy
azt, amire szükséged van. Így volt ez

az asszonyokkal. Ők halott Urukat
keresték és nem találták. Helyette a
feltámadott Krisztust kapták. Nem
sokkal jobb? Így tudja Isten azt is,
mire van neked szükséged, még
mielőtt kérnéd tőle. Így szívbéli
fájdalmadra Ő ad gyógyulást, sőt,
örömöt!
A negyedik érzelem az imádat.
Amikor a nők az üres sírtól elfutva
találkoztak az élő Úrral, leborultak a
lábához és imádták. Jézus bíztatta
őket, hogy ne féljenek és
megmondta, Galileában hol vár rájuk
és a tanítványokra. Ha te is kitartóan
keresed Jézust, találkozni fogsz vele.
Szentlelke segítségével itt a földön, és
később a menyben.
Jézus megmondta, hogy meg fog
halni és harmadnap feltámad. Ez meg
is történt. Jeruzsálemben és
Galileában több száz szemtanú
igazolta Krisztus feltámadását. Hívők
sokasága tesz róla bizonyságot ma is,
hogy Jézus él. Ő Isten fia és minden,
amit földi munkássága során
mondott, az igaz és tényként kell
kezelnünk. Ez azt is jelenti, hogy Ő
visszajön és megítél élőket és
holtakat egyaránt. Te kész vagy erre?
Most, húsvét közeledtével
gondolkodj, hogy Te keresed-e
Jézust? Ma még nem késő.
/Salánki István/

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
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A búgócsiga és a böjt
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Pörgünk, mint a búgócsiga - mondta valaki -, azután felborulunk. Mert az is csak
addig áll, míg pörög. Valóban ez jellemzi sokak
életét: pörgés és kiborulás.
Nagyon felgyorsult az életünk. Szorít a
megélhetés, sodornak az események, csábítanak a
lehetőségek, s közben szétzilálódnak a
kapcsolataink, elveszítjük egymást a nagy
rohanásban, s megeshet, hogy útközben valahol
elmarad a lelkünk is.
Jézus nagyon sokat dolgozott. Előfordult, hogy enni
sem volt ideje (Mk 6,31). De amikor csak tehette, visszavonult az Atyával való
csendes beszélgetésre, és elment egy-egy napra tanítványaival, hogy csak a
lelkükkel és egymással foglalkozzanak.
Ebben a böjti időben ezt kellene megtanulnunk. Legyen mindennap egy kis
idő, amikor nem mi tevékenykedünk, hanem Isten munkálkodik bennünk!
Legyen minden héten egy nap, ami valóban az Úr napja! Engedjünk Jézus
hívásának, aki ma is a megfáradtakat hívja magához, és megnyugvást, szó
szerint: fellélegzést kínál nekik.
A böjt lényege, hogy valamilyen földi célt félretesz az ember egy időre, hogy
a mennyeiekre figyeljen. Az ideig valót feladja az örökkévalóért. A test
követelőzését figyelmen kívül hagyja, és a lelkével foglalkozik. Önmagát
megtagadja, és másokkal törődik. S miközben így valamiről lemarad, sokkal
többet kap, Istenben lesz gazdag, ahogy Jézus mondta, és utána mindent
jobban bír, többet tud adni másoknak, mert ő maga lesz mássá.
A bibliai böjt áldásosan kihat a házasságra, családra, az egészségre, a
teljesítményünkre - az egész társadalomra. Ez nem alkalmi akció, hanem egy
sajátos gondolkozás és életmód. Érdemes már ma elkezdenünk.
/Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja, Harmat, Bp . 2014/
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Te vagy az...?
Készüljünk az Úrvacsorára!
Egy fiatalember fuldoklott egy folyóban. Amikor a parton lévő barátja észrevette,
habozás nélkül beugrott és kimentette. Igen ám, de mivel addig is baj volt a szívével,
mire kihúzta a barátját, ő maga a parton összeesett és meghalt.
Az édesapa, akinek a fia meghalt, sokszor találkozott a faluban ezzel a fiúval, akit a
fia megmentett. Sokszor megkérdezte tőle: ugye, te vagy az, akit a fiam megmentett?
A megmentett fiú egy idő után elkezdte ezt unni, és egyszer dühösen odaválaszolt:
igen, én vagyok, de miért kell azt annyit emlegetni, miért kell erre mindig
emlékeztetni?
Az úrvacsora ezt jelenti. A mi mennyei Atyánk újból és újból elmondja nekünk:
? Te vagy az, akiért az én Fiam meghalt?
? Te vagy az, akiért az én Fiam ártatlanul, helyettes áldozatként felment a
keresztfára?
? Te vagy az, aki miatt a Gecsemáné kertben szenvedett az én Fiam?
? Te vagy az, aki miatt olyan cseppek hulltak le a homlokáról, mintha vércseppek
lennének?
? Te vagy az, aki miatt azt mondta: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a
keserű pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te.
? Te vagy az, aki miatt az én Fiam engedte, hogy ne jöjjön tizenkét sereg
angyalnál több a segítségére, és hogy szögeket verjenek a kezébe, lábába?
Testvér, hogy viszonyulsz te, és én ehhez a kijelentéshez, ehhez az emlékeztetéshez?
Úgy, hogy: igen, én vagyok, és köszönöm Uram, hogy állandóan emlékeztetsz erre, és
szemem elé állítod szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Vagy pedig azt
mondom: miért kell ezt mindig emlegetni?
/Horváth Géza refpasaret.hu/

Az úrvacsora során meg kell vizsgálnunk az életünket, el kell gondolkodnunk a
Szabadító engesztelésén és azon, mit kell tennünk, hogy megbánjuk a bűneinket.
Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy vegyük az úrvacsorát, de szívünket
töltse be az alázat és a bűnbánat. Az úrvacsora komoly erőforrássá és lehetőséggé
válhat, hogy újra elkötelezzük magunkat az evangélium szerinti életvitel mellett.
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Van élet a születés után?
Két ikermagzat beszélget egy anyuka pocakjában:
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után valaminek
következnie kell. Talán azért vagyunk itt, hogy
felkészüljünk arra, ami ezután következik.
- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés
után. Egyébként is, milyen lenne?

- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Talán a
saját lábunkon fogunk járni, és majd a szánkkal eszünk.
- Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni - ez meg végképp
nevetséges! Hiszen mi a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én
neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már
most is túlságosan rövid.
- De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden egy kicsit másképpen,
mint amihez itt hozzászoktunk.
- De hát onnan még soha senki nem tért vissza. A születéssel az élet
egyszerűen véget ér. Különben is, az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a
sötétben.
- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de mindenesetre
meglátjuk anyát, és ő majd gondoskodik rólunk.
- Anyát? Te hiszel az anyában? És szerinted ő mégis hol van?
- Hát mindenütt körülöttünk! Benne és neki köszönhetően élünk. Nélküle
egyáltalán nem lennénk.
- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle anyát nem láttam, tehát nyilvánvaló,
hogy nincs is.
De néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is érezzük,
ahogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az
igazi élet még csak ezután vár ránk…

/Forrás: internet/
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Ősközösség?!
Szeptember óta minden hónap
harmadik vasárnapján közösen
ebédelünk. A délelőtti istentisztelet
dicsőítő zenéje és az igehirdetésben
kapott lelki táplálék után
asztalközösség által épül a gyülekezet.
A Batyus ebéd kissé olyan, mint az
ősközösség. Mindenki hoz valamit,
majd közösen elfogyasztjuk. Az ínycsiklandozó finomságok között található
hidegtál, rakott tészta, csirke és szendvics, leves és rántott hús, saláta és
gyümölcs. Sütemények, kekszek, gyümölcslevek, tea, kávé teszik teljessé a
kínálatot. Van itt bolti és házi, egyszerű és bonyolult, egészséges és
magyaros. Mindenki azzal járul hozzá, amit el tud készíteni, illetve amit
lehetőségei megengednek. A szolgálatos csoport pedig megállás nélkül szedi
az asztalt, mosogat, pakol, hogy rend és tisztaság fogadja a délutáni
istentiszteletre érkezőket.
A legszebb az egészben, hogy egységben, szeretetben és kellemes
hangulatban vagyunk együtt. Végigkóstoljuk a finomságokat, beszélgetünk,
megosztjuk gondjainkat, örömeinket és bátorítjuk egymást.
Legközelebb gyere el Te is!

Akár esztek tehát, akár isztok,
bármi mást cselekesztek,
mindent Isten dicsőségére tegyetek!
1Korinthus 10,31
10,31
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/S.T./

EGYHÁZI HíREK, ESEMÉNYEK
♦

♦
♦

8 20-án, de. 11 órakor az istentiszteleten Alun Ebenezer, a Fulham Boys School
Március
igazgatója hirdeti Isten igéjét angol nyelven. Tolmácsol Anikó Williams. Az iskolából három
fiatalember zenével szolgál. Utána Batyus ebéd lesz.
Húsvéti istentiszteleteink:
∗ Március 25. Nagypéntek
• déli 12h Passió a Trafalgar téren
• du. 5h istentisztelet és úrvacsoraosztás.
∗ Március 27. Húsvét vasárnap
• de. 11h istentisztelet és úrvacsoraosztás
A Tini ifi jelenettel lép fel.
• du. 5h istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 17. vasárnap
• déli 12h Batyus ebéd
• du. 3h Családi nap - tavaszi kézműves délután gyerekeknek, felnőtteknek
Május 1. vasárnap
• A délelőtti istentisztelet után kirándulás a Richmond Parkba (Isabella Plantation)
• du. 5h
Anyák napi istentisztelet a vasárnapi iskolás gyerekek szereplésével.

M e g s z ü l e t e t t:
KOVÁCS HAJNAL ANNA - 2015. december 17.
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Zsoltárok 127,3

ÁLLANDÓ ALKALMAK






Istentisztelet minden vasárnap de. 11 és du. 5 órakor
Vasárnapi iskola 4-11 éves gyerekeknek minden istentisztelet alatt
Imaóra minden istentisztelet után
Női kör minden hónap 1. vasárnapján
Batyus ebéd minden hónap 3. vasárnapján a délelőtti istentisztelet után
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